
Lyhyesti maailmalta – Nahla (Irak), Israel, Jemen

Viime viikolla Irakista palannut ryhmämme tuo huolestuneet terveiset 
avustuskohteestamme Nahlan laaksosta: ”Nahlassa on tulevan kansanää-
nestyksen vuoksi erittäin pelokas tunnelma, lapset ovat kotona koska koulut 
on suljettu. Pohjois-Irakin Kurdistanin itsehallintoalue on julistanut pitävän-
sä kansanäänestyksen itsenäisyydestä maanantaina 25.9.2017. Irakin par-
lamentti on antanut 14.9. pääministerille valtuudet ryhtyä kaikkiin tarvitta-
viin toimenpiteisiin, tarvittaessa myös sotilaallisiin, jotta Irakin valtio pysyy 
yhtenäisenä. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on 20.9. varoittanut 
YK:ssa Pohjois-Irakin kurdeja sanoin: ’Jotain kamalaa tulee tapahtumaan, 
jos äänestätte.’”

Israelissa Negevin ja Juudean autiomaiden rajalla sijaitsevan Aradin kaupun-
gin messiaaninen seurakunta on jälleen joutunut äärijuutalaisten häirinnän 
kohteeksi. Elokuun lopulla he olivat koolla, kun 20-30 äärijuutalaisen Gur 
Hassidim -ryhmän jäsentä kokoontui osoittamaan mieltään kiroillen ja huu-
dellen. Sen jälkeen Arutz 7 -televisiokanavalla esitettiin tapahtuneesta liioiteltu 
ja provosoiva uutinen. Myöhemmin Israel Today -kanavan toimittajat ottivat 
seurakuntaan yhteyttä ja julkaisivat oikaistun version tapahtumista. Uutisessa 
painotettiin, että messiaaniset uskovat rukoilivat mielenosoittajien puolesta. 
Viime aikoina Gur Hassidimit ovat pyrkineet vaikuttamaan Aradissa aggres-
siivisesti. He ovat pystyttäneet kylttejä ja ilmoituksia, joilla he hyökkäävät 
kaupungin pormestaria ja kaupunkilaisia vastaan heidän pukeutumisensa ja 
ruokatapojensa vuoksi. Hasdey Yeshua -seurakunnan pastori pyytää rukoilemaan: ”Rukoilkaa kaupunkimme rau-
han puolesta, sekä pormestarin puolesta. Rukoilkaa myös Aradin messiaanisen yhteisön puolesta tässä hengellisesti 
pimeässä hetkessä, jotta voisimme loistaa Yeshuan rakkautta sekä maallisille että äärijuutalaisille.”
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Jemenissä 4.3.2016 siepattu intialainen pappi, isä Tom Uzhunnalil, on 
vapautettu. Vapautumisensa jälkeen hän lensi ensin Muscatiin, Oma-
niin (kuvassa, kuva: Oman Ministry of Information). Isä Tom siepat-
tiin, kun aseistautuneet miehet hyökkäsivät hoivataloon, jossa hän 
tuolloin majoittui. Hyökkäyksessä surmattiin kaikkiaan 16 ihmistä, 
heidän joukossaan neljä keskuksessa työskennellyttä nunnaa: kaksi 
Ruandasta, yksi Intiasta ja yksi Keniasta. Isä Tom sanoo, että vanke-
usaikana häntä kohdeltiin hyvin. Hän ei tiedä, miksi häntä ei tapettu 
hyökkäyksessä, vaikka muut surmattiin. 59-vuotias isä Tom oli työs-
kennellyt Jemenissä 14 vuoden ajan. Vapautumisensa jälkeen anta-
missaan haastatteluissa hän kertoo uskovansa, että hänen puolestaan 
lausutut rukoukset johtivat lopulta vapauttamiseen. Lähteet: Middle 
East Concern, National Catholic Register, World Watch Monitor


